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RESUMO 

 

Esta pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas – FAPEAM, por meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC, foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa – GEPELIP, na área de 

concentração “Estudos de Literatura Brasileira”. A proposta é a leitura crítica da 

obra Macunaíma do intelectual modernista Mário de Andrade, com o olhar 

direcionado aos elementos utilizados pelo autor para evidenciar o 

desvelamento da construção da autonomia social brasileira, apresentada de 

forma alegórica na narrativa. Para isso, constitui ferramenta essencial, a leitura 

do contexto histórico da década de 20 no país, assim como a leitura do cenário 

contemporâneo, uma vez que a narrativa de Mário permanece atual em seus 

discursos e por isso é significativa, tanto em abordar temas de sua época, 

quanto em sinalizar problemáticas que ainda se arrastam até os dias atuais. 

Além da investigação sobre o contexto histórico brasileiro da década de 20, 

elaborou-se um estudo referente às inúmeras concepções de identidade 

nacional desenvolvida ao longo das décadas por importantes teóricos que se 

ocuparam dessa temática. Nesse sentido, a amplitude do estudo das 

identidades, pressupõe uma complexidade maior que a captada até então e 

expande a pesquisa para outros caminhos, até então não visualizados. A fim 

de solidificar a pesquisa, outras análises foram incorporadas ao estudo 

principal, como algumas referências à alegoria, carnavalização literária e 

polifonia, sem a objetividade de aprofundamento teórico em nenhuma delas, 

apenas para corroborar para a assimilação dos artifícios utilizados ao longo de 

sua narrativa cujo foco maior, tanto do autor quanto da presente pesquisa, é o 

de refletir sobre a identidade nacional do ser brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Poucas obras no Brasil foram tão significativas quanto as pertencentes  

às literaturas de cunho social. Isso porque, permeada de uma dupla função, 

essas obras existem tanto como ferramenta cultural quanto como documento 

sociológico, uma vez que, impregnadas de um discurso crítico, preservam 

passagens ricas que vão além dos marcos datados nos livros da história e 

zelam pela essência de um determinado tempo, apanhado pelo recorte da arte. 

Macunaíma é um exemplo dessa fala. Publicado em 1928, pelo autor 

modernista Mário de Andrade, figura até hoje como uma obra de valor 

inquestionável para a compreensão do processo evolutivo da sociedade 

brasileira. Para Mário “ a história é o engajamento com a contemporaneidade, é 

compromisso com o tempo atual. Assim, é preciso romper com a visão estática 

do passado e inventar o presente, desvendá-lo, para que se possa chegar a 

novos patamares de civilização.” ( VELOSO, 1990, P. 114) 

Importante ressaltar que, rompido os paradigmas passadistas, a 

produção intelectual voltada para questões sociais no Brasil é comum e 

Macunaíma é uma das muitas obras que buscam refletir a sociedade a partir de 

um contexto específico. Vários autores como José de Alencar, Lima Barreto e 

outros fizeram do seu contexto social espaço para abrigar sua arte, e embora 

cada um contenha sua beleza, Macunaíma desponta entre as literaturas que 

buscam o cunho nacionalizante por tratar-se de obra transbordante em talento 

e pesquisa. 

O talento por um lado, atribuiu à Mário de Andrade a sensibilidade tão 

necessária para não reproduzir apenas mais um discurso empolgante, e raso, 

no entanto. A pesquisa, por outro lado, conferiu força e consistência aos 

propósitos modernistas do intelectual, fazendo nascer uma obra em total 

harmonia com suas proposições tanto na teoria de suas ideias, quanto na 

prática de suas ousadas ações. A respeito disso Veloso diz: 
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Ao longo de sua trajetória intelectual, Mário construiu uma 
política firme a respeito da arte, vista por ele como prática cultural 
extremamente relevante para a organização da vida coletiva. Por essa 
mesma razão entende que a arte deve exprimir um compromisso social, 
e o sentido social da arte, segundo sua concepção, atinge sua plenitude 
quando consegue ensejar um sentido público, isto é, coletivo. ( p. 113) 

Mário pesquisou na cidade e na floresta, nas pessoas e nas plantas, no 

silêncio e na multidão, todas essas pesquisas buscando dar conta da amplitude 

e do vazio incorporados nesse Brasil. Amplitude considerada pela vastidão 

geográfica, pela grande população, no entanto, vazio pela ausência de 

estruturas de base extremamente necessárias para o desenvolvimento justo do 

País. 

O resultado é aquele que conhecemos por “herói da nossa gente”, nosso 

índio filho da noite, Macunaíma. No entanto, apesar de todo cuidado 

direcionado à obra e da excelente aceitação de publico, a rapsódia – como 

batizou Mário sua narrativa, não recebeu somente elogios.  Ao longo dos quase 

cem anos de publicação da mesma, diversas críticas foram lhe foram 

direcionadas e isso permite à obra perpassar gerações com um discurso 

sempre atual. 

Nesse caminho, temos críticas à linguagem complexa da obra, os 

tempos desordenados, o espaço fragmentado – ora Macunaíma está no norte, 

no momento seguinte já está no sul. Fala-se também das ações dinamizadas 

do herói, num caminho de correria constante, e para espanto do leitor, com um 

final aparentemente indigno de um grande herói. No entanto, o acumulo de 

ações e informações na narrativa ao invés de excesso, é com intuito a 

centralização da essência do brasileiro em um único ser.  

A um olhar mais atento, Macunaíma revela-se um compêndio cultural, 

dos mais raros, e mais bonitos, porque consegue inserir em um único 

personagem muito da multiplicidade cultural espalhada pelo Brasil a fora. Por 

isso este livro de Mário de Andrade, é de suma importância para pensar o 

caráter nacional do brasileiro, uma vez que permite olhá-lo sob uma 

perspectiva diferenciada, uma demonstração ainda que metafórica de como é 

possível homogeneizar a heterogeneidade brasileira, dando conta de como 

seria um país que mesmo múltiplo, vivesse em unidade.  
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Macunaíma demonstra que a construção de uma identidade nacional só 

é possível se ao invés de alimentar as diferenças regionais, essas sejam 

somadas e celebradas em união, porque independentes de norte, sul, leste ou 

oeste, todas são brasileiras. E a obra deixa ao longo de seu texto diversas 

passagens, que se refletidas, sugerem uma série de pensamentos críticos para 

se pensar o Brasil em sua totalidade, no entanto, é necessário dizer que nada 

na obra é esporádico.  

Mário de Andrade foi um autor que pensou e articulou a literatura como 

nenhum outro enquanto esteve vivo, e toda a potência de seu discurso deve-se 

ao planejamento de um projeto estético por ele elaborado e amadurecido por 

anos. Um projeto estético que lhe permitiu criar além de Macunaíma, 

manifestos e poemas, com a dose exata de literatura e pesquisa, de modo que 

a beleza de uma, jamais anula a mensagem da outra e torna a sua arte forte e 

atual mesmo com o passar dos anos. Para Veloso: 

 

Mário possui um compromisso radical com o devir, com o vir-a-

ser, daí sua necessidade de participação da realidade do seu tempo. 

Foi um defensor ferrenho da vida pública e das manifestações coletivas, 

centrando seu interesse em fenômenos como a língua falada, os ritos 

sociais, os folguedos, as danças dramáticas, a literatura de cordel, os 

cantadores populares. (p.113) 

 

Assim, de modo a compreender esse projeto estético proposto pelo 

autor e principalmente, a partir disso, desenvolver um estudo crítico da 

problemática apresentada, identificou-se a necessidade de somatizar à leitura 

de sua obra, às leituras de alguns teóricos, com o fim de encontrar uma 

concepção satisfatória que abarque todo o universo da presente pesquisa. 

Para isso, torna-se necessário identificar na obra os elementos mais 

significativos devidamente evidenciados e por meio destes elementos  

fundamentar o foco da pesquisa: o estudo da identidade nacional por meio 

dessa grande obra que ora se apresenta. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 De caráter bibliográfico, esta pesquisa que agora caminha para o estágio 

final dividiu-se em duas etapas. Sabendo-se do complexo conceito de 

identidade, foi necessário dividir o processo histórico e social em dois marcos 

para uma melhor compreensão da proposta aqui lançada. A primeira etapa 

consiste em abordar a sociedade brasileira da década de 20, fazendo um 

balanço do estado de intensa transformação social, investigando o impacto das 

modificações trazidas pela implantação da indústria. Consiste também nessa 

primeira etapa apresentar o perfil do autor Mário de Andrade, demonstrando a 

importância de sua atuação nesse momento histórico, militando por meio de 

seus projetos literários. Dessa forma, procura-se contextualizar as condições 

para a constituição de uma identidade nacional e retomar alguns conceitos que 

vinham sendo apresentados até então na presente pesquisa.  

A segunda etapa consiste em analisar os aspectos intrínsecos da obra 

literária Macunaíma, buscando a justificativa das ferramentas utilizadas ao 

longo do texto, tal como a representação alegoria, carnavalização literária, 

crítica social e outros, fazendo uma ligação da problemática apresentada na 

obra, até os dias atuais em que muitos problemas permanecem em nossa 

sociedade. Nessa segunda etapa, busca-se apresentar um conceito de 

identidade sem descartar o intenso dinamismo da globalização e a fragilidade 

que seus mecanismos proporcionam. 

Levando em consideração que neste estudo tudo parte e tudo retorna 

para a questão da identidade – e como veremos mais adiante, das identidades, 

obra de fundamental importância, nesse processo, intitula-se “identidade 

nacional num mundo intercultural“. Essa obra, de uma consciência crítica 

fascinante, traz à tona a complexidade do tema, e ao invés de buscar conceitos 

que respondem apenas temporariamente algumas indagações, faz o caminho 

inverso demonstrando as várias facetas da identidade fazendo o leitor pensar 

que não existe definição fechada para o termo apenas uma interpretação que 

se aproxima, dependendo da abordagem utilizada. Dessa forma, a obra nos 

apresenta as inúmeras concepções de identidade, podendo a mesma 

desdobrar-se em individual, nacional, cultural, étnica e algumas outras. Assim, 
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uma obra que faz tantas perguntas acaba por responder às tantas dúvidas 

levantadas desde o início da pesquisa. 

Nessa primeira etapa temos a obra “O caráter social da ficção brasileira” 

de Fábio Lucas, que faz uma retomada histórica do processo de libertação e 

mudança da literatura brasileira que em um “passado remoto” era utilizada para 

exercício do ócio da elite, só passando a adquirir um caráter social quando 

passou a validar sua existência no processo histórico opressor da colonização 

que ao deixar marcas tão intensas na sociedade, acabou encontrando na 

literatura o veículo para deixar ecoar a voz de seus conflitos até então 

silenciados.  

Também foi consultada, a Obra “Leituras Brasileiras – Itinerários do 

pensamento crítico social e da literatura” das autoras Mariza Veloso e Angélica 

Madeira, será de fundamental importância para compreender o Brasil por meio 

de uma ótica que busca a investigação da identidade nacional, bebendo nas 

fontes dos autores que narraram a história do nosso país e a partir dessas 

leituras buscam compreender como essa proposta de “nacionalizar para 

universalizar” foi recebida.    

A fim de obter maior aproximação com a figura de Mário de Andrade, 

não só enquanto escritor, mas também enquanto articulador de ideias e peça 

fundamental no modernismo brasileiro, algumas obras foram utilizadas. A Obra 

Mário e Oswald - a história secreta do modernismo é um livro atual, mas que 

conseguiu captar a essência desses dois autores de forma muito rica. Outra 

obra consultada buscando uma maior aproximação com o artista, foi “Mário 

Universal Paulista”, que reúne diversos ensaios desvelando as inúmeras 

facetas do autor. O ensaio deste livro que mais contribuiu para a proposta 

lançada, foi o ensaio Mário e a Gramatiquinha, de Nilo Scalzo que faz uma 

abordagem sobre os intuitos nacionalistas de Mário, e porque o autor 

enxergava na revitalização do idioma, um instrumento dos mais fortes no 

caminho da consolidação da identidade.  

Na busca de captar essa polaridade de Mário enquanto pesquisador e 

etnólogo brasileiro, que buscou intensamente subsídios vitalícios da nossa 

cultura para fortalecer seu projeto estético, temos a Obra “folclore em questão” 

de Florestan Fernandes. Nessa obra o capítulo Mário de Andrade e o folclore 
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brasileiro foi de fundamental importância para compreender de fato a 

contribuição do autor para o estudo e a valorização da nossa cultura popular, 

em grande parte concentrada na tradição oral. 

 Para fazer uma releitura do projeto literário proposto pelo Autor, 

recorremos mais uma vez ao ensaio de Merquior A estética do modernismo do 

ponto de vista da história da cultura, que faz uma análise crítica sobre o 

modernismo e revisita os pontos propostos por Mário, explicando os 

desdobramentos de cada um e a viabilidade de sua aplicação na prática.  

Ainda nessa etapa, foi desenvolvida a leitura da Obra “Ideologia da 

Cultura Brasileira”, especificamente no Capítulo IV intitulado Nacionalismo, 

Desenvolvimentismo, radicalismo: novas linhas da produção cultural, do autor 

Carlos Guilherme Mota. Nessa obra o autor faz uma retomada histórica 

detalhada, resgatando momentos e personalidades essências para a aquisição 

de uma consciência nacional evidenciando suas contribuições para a história 

evolutiva do pensamento crítico do nosso País.  

Obra vital nesse processo foi “Brasil – fardo do passado, promessa do 

futuro”, que têm vários ensaios. Um desses ensaios, intitulado Terra do nunca; 

sonhos que nunca se realizam, do autor José Murilo de Carvalho, faz uma 

abordagem interessantíssima sobre os nossos heróis nacionais. 

Além dos autores citados outras obras foram indexadas nessa etapa, de 

modo à conferir mais profundidade à pesquisa. Assim alguns autores que 

foram fundamentais na elaboração do projeto parcial, tal como Renato Ortiz e 

Stuart Hall, terão aqui suas ideias lançadas de modo a fortalecer o corpo das 

discussões. 

A segunda etapa da pesquisa tem um foco mais direcionado à obra e, 

portanto, conta com teóricos especializados ou na rapsódia de Mário de 

Andrade, ou nas ferramentas por ele utilizadas. 

Autora de fundamental importância na leitura de Macunaíma permanece 

sendo a especialista Gilda de Mello e Souza. A Obra “O tupi e o Alaúde” é de 

uma consistência indiscutível e na aparente superfície da Obra – considerada 

em um primeiro momento fraca devido a fina espessura do livro, desenvolve ao 

longo de suas páginas reflexões muito bem elaboradas e embasadas, todas 

buscando interpretações riquíssimas para a obra. Esse livro que foi dividido em 
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três etapas, reúne em cada uma dessas etapas conteúdo essencial à toda e 

qualquer leitura que busque uma compreensão mais profunda da obra de 

Mário. As três etapas por tanto serão aplicadas como material de suporte aos 

diversos questionamentos levantados.  

Com o foco na questão da identidade em espaço contemporâneo, temos 

o ensaio O estudo da história e da literatura – a questão das identidades no fim 

do milênio, da obra “Literatura e dissidência política” da autora Letícia Mallard. 

Essa obra traz uma abordagem bem dinâmica com relação a  compreensão de 

identidades flexíveis, ou múltiplas em face de um tempo globalizado onde as 

raízes culturais tendem a tornar-se cada vez mais fluídas.   

A Obra “O Brasil no pensamento brasileiro”, do organizador Djacir 

Menezes, contribuiu com ensaios muito significativos para o fortalecimento das 

teorias apresentadas, trazendo reflexões sobre temas tal como a aculturação 

indígena, o nacionalismo linguístico entre outros. 

 Duas obras de Backthin foram utilizadas nesse estudo a fim de 

compreender melhor os conceitos por ele apresentados e introduzidos neste 

trabalho, sendo eles: “A problemática de Dostoievsky” de onde se apreendeu 

as noções de alegoria e polifonia e, “A cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento” de onde se retirou o valioso estudo sobre carnavalização 

literária.  

Refletindo sobre o “apagamento” do índio na nossa literatura e por 

consequência na nossa própria história, temos o ensaio “O norte apagado: o 

silenciamento amazônico” do professor Doutor Luiz Carlos Martins. Este ensaio 

de linguagem direta e consubstanciação verídica foi de profunda importância 

no caminho para a compreensão do que é tido como identidade no País e do 

que é simplesmente ignorado.  

 

Importante ressaltar que este relatório final tem uma segmentação bem 

diferente do relatório parcial, no entanto, as estruturas escolhidas foram assim 

tomadas com o foco de trazer mais clareza às ideias propostas. Assim, no 

relatório parcial houve a divisão de cada problemática em capítulos específicos, 

de maneira individualizada, apenas para segmentar melhor a estrutura das 

leituras e propor maior compreensão aos objetivos propostos. 
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Considerando que o objeto de estudo da presente pesquisa é analisar a 

proposta do autor Mário de Andrade de atribuir um caráter de nacionalidade a 

um País tão oprimido pelas diversas influencias absorvidas, os objetos 

específicos, tais como alegoria, carnavalização literária e polifonia, foram 

incorporados à temática principal de modo à atender exatamente a proposta 

inicial: atuar como elementos paralelos visando fortalecer à narrativa de Mário.  
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3. Desenvolvimento 

 3.1. Objetivo Geral: 

 

Investigar o caráter nacionalista presente na Obra Macunaíma. 

 

 3.2. Objetivos Específicos:  

 

Analisar os recursos utilizados por Mário de Andrade, para tratar o tema 

da Identidade Nacional a partir de sua obra Macunaíma, evidenciando a 

profundidade dos temas abordados, adquirida por meio de anos de pesquisa e 

justificar no texto, por meio de desdobramentos como alegoria, carnavalização 

literários e outros, a forma como o autor desenvolveu a sua rapsódia.  

 

 

 3.3. Debate crítico: resultados obtidos. 

 

 

1.1 Mário Macunaíma de Andrade – um homem de seu tempo.  

1.1.1 Transformações sociais da década de 20, o papel do intelectual 

Mário de Andrade e a criação do espírito da identidade nacional. 

 

Quando Macunaíma foi publicado, o Brasil estava em meio a intensas 

transformações sociais, no entanto, não por acaso a rapsódia de Mário de 

Andrade foi recebida com êxito, exatamente em um momento em que a 

temática da nacionalidade estava tão em alta. A década de 20 viu nascer no 

Brasil um espírito novo num rito de passagem da Idade Média – aqui 

metaforizada pelos anos de repressão por parte dos colonizadores, à nossa 

Renascença – um período luminoso que despontou com a nova escola literária 

que rompia com os ideários estrangeiros.  

 Com os modernistas na rua, a literatura destituía-se de suas roupagens 

cosmopolitas e começava enfim a ganhar ares de produção artística nacional. 

No entanto, acostumados aos “romances de costume” que em muito pouco 

refletiam a nossa sociedade, e quando o faziam, privilegiavam sempre as 
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camadas mais elitistas, foi necessário um corte radical e profundo no 

pensamento social brasileiro para compreender esse novo instrumento de voz 

transformador que nascia: a literatura de cunho social e nacionalizante, 

produzida pelo e para o povo.  

 

Sobre este tema, comenta Fábio Lucas: 

 
“No caso brasileiro, podemos dizer que o problema social é mais 

ou menos recente na preocupação dos ficcionistas. Em nosso passado 
mais remoto, a literatura escrita era um privilégio da classe dominante, 
detentora do ócio e de excedente econômico que lhe permitiam 
entregar-se ao refinamento do espírito. (...) Assim, as classes pensantes 
das áreas periféricas eram incapazes de desenvolver o problema 
anticolonial, pois isto seria negar a sua própria situação internamente 
dominante.” ( p. 9). 

 

Como podemos perceber na fala do autor Fábio Lucas, o 

“problema social”, ou seja, as preocupações inerentes ao brasileiro não 

foram expressão inicial de sua literatura, como assim esperava que o 

fosse. Inicialmente, a nossa arte, como todo o restante nessa terra, 

pertenciam aos agentes colonizadores e, portanto, por eles era 

conduzida. A literatura produzida pela elite buscava mascarar a 

realidade do povo, evidenciando apenas histórias amorosas, conflitos 

rasos, até que o processo acelerado no restante do mundo com a 

revolução industrial e a inserção de uma nova manobra de pensamento 

intelectual forçou uma nova forma de produção. Assim: 

 

“A evolução capitalista do País, com a divisão do trabalho 
e a diversificação da produção, ocasionou a emergência da 
classe média nas cidades, ao lado do operariado. Somente 
assim a evolução das condições materiais propiciou o 
surgimento das primeiras manifestações sociais na classe 
média, letrada e pensante, consciente de sua solidão e 
“impotência trágica”: ela parte para a elaboração do “herói 
problemático”, o primeiro ser a dar resposta às causas concretas 
de sua mutilação.” (p. 10) 

 
 

Importante ressaltar que já desde o Romantismo alguns autores 

buscavam a temática do nacional em suas obras, sendo seu maior 
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representante, José de Alencar com a sua Iracema, no entanto, apesar dos 

bons intentos, a índia de Alencar, não conseguiu captar a essência do índio 

brasileiro por estar impregnada em excesso das cores europeias que lhe 

moldavam a composição, ao contrário de Macunaíma, um índio tipicamente 

autóctone com as cores de “preto retinto” e os maus hábitos que lhe cabiam 

sendo filho da terra. 

  Macunaíma, portanto, não é obra comum nascida da epifania de um 

autor, ao contrário, nasceu de um projeto estético bem elaborado e trouxe em 

suas linhas, aquilo que compreendemos como um conjunto de metáforas, que 

constitui-se em uma grande peça alegórica para evidenciar um Brasil, que em 

um dos raros momentos da história, conseguia ser visto em sua totalidade, pela 

ótica de suas virtudes e falhas. Ao mesmo tempo era apresentado de forma 

extremamente singular nas proezas de um herói cuja maior característica era a 

ausência de um caráter – ou seja, a ausência de qualquer estereótipo que se 

quisesse sobre ele lançar. E tudo isso claro, tecido pelas mãos de um autor 

altamente consciente de sua responsabilidade enquanto intelectual.  

A fim de caminharmos para uma reflexão mais profunda sobre a obra, 

torna-se indispensável salientar que Mário foi, absolutamente, um homem de 

seu tempo. Escreveu, articulou, modificou. Um dos principais entusiastas da 

Semana de Arte Moderna e como diz Veloso ( 1999. p. 12) : “Mário de Andrade 

é obcecado pela questão da cultura brasileira. Ele quer observá-la, pesquisá-la, 

perscrutar-lhe o ritmo. Tem um projeto em mente: fazer com que o povo viva a 

sua cultura, pois só assim poderá se reconhecer como nação.”  

. Em seu projeto estético, aponta para a “fusão de três princípios 

fundamentais”: O direito à pesquisa estética, a atualização da inteligência 

artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional.  

Além de toda articulação prática, o compromisso com a elaboração de 

princípios bem delineados, apresentou-se como sendo de suma importância, 

pois uma proposta sistemática, atribuía consistência à essa nova escola 

literária que nascia do clamor de uma sociedade que já não conseguia mais 

conviver com imposições passadistas. Podemos com isso perceber que:  
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Os intelectuais estavam empenhados sobretudo na elaboração 

de uma fisionomia própria para a cultura brasileira, entendida como o 

resultado, a síntese das diferentes raças e etnias que nos formaram. Os 

discursos e imagens deixados pelos modernistas permitem observar os 

pontos de inflexão mais marcantes, as questões mais cruciais que 

atravessam as narrativas sociais do período. Ao deslocarem o debate 

sobre a questão racial , e introduzirem o conceito de cultura para a 

nação brasileira, eles construíram uma visão afirmativa de nossa 

diversidade cultural e da mestiçagem. Ao inventar a metáfora 

antropofágica, eles permitiram uma releitura crítica dos modelos 

estrangeiros e encontraram uma fórmula eficaz de ultrapassar dois 

dilemas: o das “ideias importadas” e o do colonialismo cultural. 

     (VELOSO, 1999, p. 104).  

 

A respeito disso, Merquior salienta que “Mário registra vários aspectos 

da “transformação do mundo” que forçou a “criação de um espírito novo” e a 

remodelação da inteligência nacional”. 

Em um contexto mais particularizado, essa “transformação do mundo”  

teve seus impactos também em solo nacional, eclodindo no Brasil sobre a 

forma da já citada Semana de Arte Moderna – ponto de partida oficial das 

intensas modificações intelectuais e sociais da época. Para Merquior o 

movimento modernista não teve em si uma personalidade estilística com uma 

característica consistente de propostas, no entanto, na busca por uma 

“caracterização geral do estilo modernista”, encontra em Mário os elementos 

escassos que inseriam o Modernismo como escola símbolo de um despertar 

embora tardio, mas extremamente significativo para o País e propôs ao Brasil 

acompanhar as transformações que eclodiam com a expansão da tecnologia. 

A esse respeito Merquior nos diz: 

 
“Ora, a exigência de nacionalização da arte era um 

imperativo tradicional das literaturas ocidentais periféricas, 
dilaceradas entre a imitação dos módulos formais e ideológicos 
europeus e a necessidade de exprimir a experiência americana, 
a vivência do não-europeu, ou do europeu americanizado.” 

                (s.d, p. 17 ).    

Dessa forma, podemos compreender que o modernismo nasceu em um 

contexto emergencialista de profundas mudanças sociais. É no início do século 

XX que o Brasil deixa de lado a importação do café e um sistema básico de 
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comercialização, dá lugar à força das máquinas e recebe todas as novidades 

inseridas nesse processo. Automóveis, luz elétrica, tudo fascinante. No 

entanto, mais que a aquisição de maquinários que pudessem inserir o Brasil 

em um panorama econômico tal qual o das grandes cidades, o País precisava 

avançar também em educação, conscientização coletiva e principalmente em 

afirmação enquanto terra autônoma. Por tratar-se de País subdesenvolvido os 

desafios, no entanto, eram vários: 

 
“Os prenúncios do Brasil moderno esbarravam em pesadas 

heranças de escravismo, autoritarismo, coronelismo, clientelismo. As 
linhas de castas, demarcando relações sociais e de trabalho, modos de 
ser e pensar, subsistiam por dentro e por fora das linhas e das classes 
em formação. O povo, enquanto coletividade de cidadãos, continuava a 
ser uma ficção política. Ao mesmo tempo, setores do pensamento 
brasileiro vacilavam em face de inclinações um tanto exóticas e 
demoravam-se para encontrar-se com a realidade social brasileira.” 

        (IANII, 2004, p.33). 

  

O Brasil permanecia, até então escondido atrás das austeras 

construções urbanas que imitavam cidades europeias. Apesar do clima mais 

tropical, a parte da sociedade que se situava num patamar mais elevado, agia 

de modo a se abastecer na cópia do modelo de vida da gente estrangeira, 

desde a roupa que vestia, aos costumes que mantinha.  

O índio, nessa terra de pseudo-europeus, era um ser extremamente 

exótico sendo visto de forma “curiosa” não só pelos estrangeiros, mas para os 

próprios brasileiros, e todo o contexto da eclosão industrial movimentava a 

sociedade como se a chegada das máquinas agisse como uma promessa de 

inserir o país essencialmente subdesenvolvido nos patamares da alta corte. 

Assim como nos confirma Celso Furtado: 

 
“A classe industrial que se forma no Brasil atua num quadro 

estrutural próprio que deve ser levado em conta se se pretende 
compreender o seu comportamento. Assimilá-la a uma burguesia 
nacional constitui simplificação que contribui mais para ocultar do que 
para revelar a realidade”  

       (FURTADO, 2000, p. 19). 

 

Mas, à parte de uma camada burguesa que firmava-se anulando a 

beleza de seu próprio país, havia um grupo de intelectuais preocupados em 
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modificar esse cenário e resgatar a sua identidade, uma força que fosse capaz 

de livrá-lo de vez da insígnia do colonizador e propor-lhe um caminhar de fato 

independente: 

Os modernistas produziram discursos e construíram nexos 
originais entre os conceitos de civilização, cultura e nação, 
apresentando perspectivas que orientaram o olhar de seus 
contemporâneos. Forma-se, naquele momento, toda uma geração 
voltada para a busca das raízes históricas da sociedade brasileira e, ao 
mesmo tempo, atenta aos debates que se desenrolaram nos grandes 
centros metropolitanos internacionais, transformados então em 
verdadeiros laboratórios para as vanguardas artísticas.  

 
       (VELOSO, 1999, p. 90). 

 

 No entanto, ainda que as páginas da história do país insistam em 

evidenciar o processo de libertação e autonomia nas conquistas políticas, é 

caso indiscutível que os fatos como a independência, por exemplo, 

representam marcos apenas simbólicos, na passagem histórica da sociedade.  

O ato “libertador” de 1822 precisava vigorar na prática do cotidiano, no 

entanto, mesmo tendo lutado tanto tempo contra a força imposta pelo 

colonizador, a sociedade agia de modo a cultivar de bom grado, seus 

costumes, sua tradição, como confirma José Honório Rodrigues ao dizer que 

“O supremo desafio enfrentado pela Independência foi o de criar uma 

consciência nacional e formar a unidade pátria, mesmo diante das enormes 

disparidades econômicas e sociais das várias regiões.”  

A esse respeito informa ainda José Honório Rodrigues: 

  

Se a unidade foi um ato criador de Independência, e especialmente do 
Império, promovido no Rio, é certo que não éramos um todo orgânico, mas, 
antes, um conjunto de várias regiões ou seções econômicas que viviam sua 
vida própria. (...) Não exprime a realidade falar em dois Brasis, um arcaico e 
outro novo, um desenvolvido e outro subdesenvolvido! Pois, na verdade, há 
vários Brasis, tantos quantos suas regiões específicas ou suas seções 
econômicas (...). 

      (RODRIGUES, 1990, p. 18). 

 

A respeito disso este teórico entra em uma das problemáticas mais 

atacadas por Mário: a divisão regional injusta que privilegia uns em detrimento 

de outros. Em diversos textos, Mário imprime a sua revolta quanto a isso e 

essa é uma das questões substanciais na criação de Macunaíma, este ser 



19 

 

deslocado geograficamente. Mário defendia que o Brasil do Norte em nada se 

parecia ou aproximava do Brasil do Sul e este em nada dialogava com o Brasil 

do Nordeste, Centro Oeste e outros, enfatizando inclusive o personagem 

principal tanto da história do livro, quanto do nosso país: o índio. A esse 

respeito, Orlandi diz na Obra Terra à vista ( 1990, p. 56):  

 
Esse processo de apagamento do índio da identidade cultural 

nacional tem sido escrupulosamente mantido durante séculos. E se 
produz pelos mecanismos mais variados, dos quais a linguagem, com a 
violência simbólica que ela representa, é um dos mais eficazes. (...) 
São, desde o começo, o alvo de um apagamento, não constituem nada 
em si. Esse é o seu estatuto histórico “transparente”: não constam. Há 
uma ruptura brasileira pela qual passam do índio para brasileiro através 

de um salto. 
 

Essa fala retorna a fala do autor Darcy Ribeiro que norteou o início da 

presente pesquisa. Em seu livro O povo brasileiro, inúmeras vezes citado ao 

longo deste projeto, o autor nos dá conta do doloroso processo histórico a que 

o índio foi submetido com a chegada dos portugueses nessas terras e 

transposição de hábitos e costumes também aqui apresentada por Antonio 

Candido. 

Mário então, para criar um ser que reunisse toda a essência do ser 

brasileiro, dispôs em sua base, naquilo que tinha de mais espontâneo e natural, 

a feição do índio e sua própria natureza nada rebuscada. Ao contrário de 

outros autores com o mesmo projeto “nacionalizante” Mário não pincelou com 

leves tons de bronze o seu herói- personagem, e atribuiu-lhe as feições de 

“preto retinto filho da noite”, demonstrando ao longo do texto um herói 

preguiçoso, lascivo, mentiroso, mas demasiadamente humano. No desenvolver 

da narrativa, por tanto, Macunaíma se transforma em tantos outros 

personagens brasileiros, até então à margem da literatura burguesa e irreal que 

se construía e enveredava Brasil a fora.   

 Mário percebeu e quis demonstrar por meio de Macunaíma, uma 

pluralidade cultural que criava caboclos, sertanejos, cafuzos, e tantos outros, e 

que ao invés de se complementarem acabavam por distanciar-se e oferecer 

condições desiguais para a população brasileira dependendo da zona habitada. 

Seu intuito com a criação de Macunaíma,  é tentar diminuir a distancia entre os 
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vários Brasis aqui existentes. A esse respeito temos a fala do professor Doutor 

Luiz Carlos Martins, com uma das falas mais significativas deste trabalho: 

 

 “Essa disjunção entre um Brasil que aparece e outro que 
é calado, silenciado, emudecido, apagado, ignorado, tem suas 
raízes não claramente definidas nas relações que historicamente 
se estabeleceram entre a província do Grão-Pará, a Corte e a 
colônia brasileira. Assim é que se vai justificar e fazer sentido, 
termos num encontro como esse, apenas alguns representantes 
da região Norte e tantos outros das regiões Nordeste, Centro 
Oeste, Sul e Sudeste. Faz sentido o mercado editorial ignorar 
quem mora na Amazônia e fazer falar sobre ela mais facilmente 
quem lá não vive. (p. 219).  

 

Nesse trecho o autor deixa muito claro o pensamento do próprio Mário 

de Andrade e prossegue em sua argumentação: 

Faz sentido chamar de História Nacional, a história do 
sul, sudeste e nordeste, e as outras histórias serem história 
regional. Faz sentido termos vários representantes da identidade 
nacional nos livros didáticos e teóricos, assim como em 
campanhas publicitárias, e esquecermos sempre que indígenas 
e caboclos – é certo, com suas características físicas 
materializando essa identidade – permanecem ausentes desse 
caleidoscópio identitário. Ignoramos e fazemos ignorar quem 
produz conhecimento, música, cinema, literatura ou qualquer 
outra forma de expressão fora desse recorte que se elegeu 
como Brasil.” Porque de lá não há o que exprimir. Apenas o que 
comprimir, silenciar, desqualificar e assim, ignorar. ( p. 219).   

 

Esse trecho apresenta claramente os pensamentos de Mário de 

Andrade, ao criar, com toda a extravagância um ser carnavalizado, que apenas 

mantem-se preto retinto nos recônditos de sua ocupação matriz. Quanto mais 

Macunaíma se afasta de sua tribo, mais branco ele se torna, justamente para 

responder aos anseios urbanos que apenas reconhece como seu, os “caras 

pálidas” de terno e gravata.  Apesar de ser do conhecimento de todos que os 

verdadeiros donos dessa terra eram os índios e estes foram massacrados pela 

força europeia, a população insiste em seguir os modelos europeus dentro de 

um conceito de beleza que estigmatiza o ser pelo estereótipo “padrão” e ignora 

suas raízes – a sua essência. No entanto, pior que ser manipulado por forças 

políticas ou elitistas é a manipulação que ocorre dentro da própria organização 
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social dos bairros, dos estados que aqui se distribuem. O brasileiro tem 

vergonha de suas raízes, de ser chamado de índio, de ter filho curumim, ao 

contrário de Macunaíma que sofreu todo o excesso de dor, ao ver morrer o seu 

único filho, como vemos na passagem seguinte da narrativa, quando diz: 

  

Macunaíma tremeu assustado espantou os mosquitos e caiu no 
pajuari por demais pra ver si espantava o medo também. Bebeu e 
dormiu noite inteira. Então chegou a Cobra Preta e tanto que chupou o 
único peito vivo de Ci que não deixou nem o apojo. E como Jiguê não 
conseguira moçar nenhuma das icamiabas o curumim sem ama chupou 
o peito da mãe no outro dia, chupou mais, deu um suspiro envenenado 
e morreu. Botaram o anjinho numa igaçaba esculpida com forma de 
jaboti e pros boitatás não comerem os olhos do morto o enterraram 
mesmo no centro da taba com muitos cantos muita dança e muito 
pajuari. Terminada a função a companheira de Macunaíma toda 
enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa, deu-a 
pro  companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que Ci vive agora 
nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda 
enfeitada de luz, virada numa estrela. É a Beta do Centauro. No outro 
dia quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho viu que nascera do 
corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o guaraná. 
Com as frutinhas piladas dessa planta é que a gente cura muita doença 
e se refresca durante os calorões de Vei, a Sol.  

 

Mário não imprimiu em Macunaíma somente as discussões sociais 

devolvendo ao índio a sua cor de origem. Mário dispôs ao longo de sua 

narrativa um conjunto de lendas, mitos, estórias e provérbios populares, tão 

genuinamente brasileiros, embora por muitos ainda ignorados. Em um desejo 

constante de conhecer a nação por ele tão querida, o autor – ao contrário dos 

outros intelectuais da época, buscou em solo autóctone a expressão popular 

por ele articulada para construir um discurso prenhe de sentido, uma vez que 

nascida no próprio Brasil.  

Sua obra “O turista Aprendiz”, por exemplo, é testemunho de suas 

caminhadas por esse Brasil à fora e diário das inúmeras impressões 

vivenciadas a partir do contato direto com as diferentes gentes do seu país.  

Mário defendia o discurso de nacionalizar para internacionalizar, e 

observava os pontos vitais que pudessem fazer vibrar essa proposta. Para o 

autor, mais que uma mudança da urbis, fazia-se urgente uma mudança na 

inteligência brasileira, e muitas de suas reflexões são valiosíssimas no estudo 
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das concepções sociológicas que pensaram a nossa sociedade. No ensaio A 

literatura Nacional, que consta da Obra “o empalhador de passarinhos”,  reflete; 

 
“A literatura de uma civilização importada como a do 

Brasil, só tem um período real. Que é o da conquista do seu 
caráter específico, daquele caráter em que ela é original, daquilo 
enfim em que ela representa uma contribuição insoluvelmente 
nacional à história da inteligência humana. Mutações de 
sensibilidade histórica, transformações estilísticas e ideológicas 
das escolas, não importam nada enquanto essa literatura não 
adquire um caráter psicológico próprio, original e fatal.”1 

               (ANDRADE, 1996, p. 167) 

 

Eis aí a essência do modernismo Brasileiro. Fazer literatura que fosse de 

fato significativa, para a renovação ideológica da história de um país, que 

apesar de colonizado, era possuidor de um potencial riquíssimo de libertação. 

Mas todo esse projeto exigia uma corpo de pensadores – Mário nada 

conseguiria sozinho e talvez por ter tanta consciência disso, agia como um 

profundo motivador de nacionalizar o Brasil.  

Um dos campos de maior atuação nessa busca por coletivizar sua 

compreensão há muito adquirida foi por meio das correspondências que 

trocava com praticamente todos os intelectuais da época, aconselhando, 

discutindo e principalmente promovendo uma reflexão rigorosa a respeito das 

inúmeras lacunas observadas na sociedade brasileira. 

Mário interagia com outros intelectuais que buscavam no exterior a 

inspiração para essa empreitada, convocando outros companheiros 

modernistas, dentre eles Sérgio Milliet que na época, se encontrava em Paris, 

conclamando-o a sentir e a realizar o Brasil, como na frase seguinte quando 

diz; “[...] Vem prá cá trabalhar, ter destino, ser brasileiro. [...] Nós temos o 

problema atual, nacional, moralizante, humano de abrasileirar o Brasil” 

(ANDRADE, 1985, p. 301). 

No entanto, mais que força coletiva, para que essa luta alcançasse êxito, 

fazia-se necessário uma política de ação que compreendesse o país em sua 

totalidade, uma política que mesmo tendo consciência das dificuldades de se 

nacionalizar uma nação com influências tão enraizadas, não se acovardasse 

                                                           
1 O empalhador de passarinhos,  
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do árduo trabalho e ao contrário, encontrasse nele, o estímulo revigorante. 

Como vemos: 

 

Todos, a despeito das diversidades de perspectivas e propostas, 
pensam o Brasil Moderno, o capitalismo nacional, o capitalismo 
associado, a industrialização, o planejamento governamental, a reforma 
do sistema de ensino, a reforma agrária, a institucionalização de 
garantias democráticas, a superação da preguiça pelo passado e da 
luxúria pelo ascetismo, a mudança das instituições e atitudes, a 
reversão das expectativas, a revolução política, a revolução social.  

 
     (IANII, 2000, p.37) 

 

E um dos fatores possíveis de atribuir uma unidade ao País, além de um 

olhar para a cultura que emergia do solo nordestino e nortista seria por meio do 

resgate da linguagem.  

 
A bem dizer, toda a questão da “língua brasileira” se resume, 

ainda hoje, na luta contra as regras inflexíveis dos puristas, dos 
gramáticos retrógrados, sempre contrários às inovações e defensores 
de um desarticulado sistema idiomático, simples mosaico de formas e 
construções colhidas em épocas diversas do passado literário. É, em 
suma um ato de rebeldia contra uma ordem arbitrariamente 
estabelecida, uma tentativa de libertação elementar não só do artista, 
impedido de escolher seus meios expressivos, mas do falante e do 
escritor comum, obrigado a não participar da cultura ambiente por lhe 
negarem a utilização das formas linguísticas exigidas pela vida 
cotidiana. E precisamente por ser um ato de rebeldia contra o opressivo 
contorno social, mais um espírito do que uma realidade, é que a tese de 
uma “ língua brasileira” nunca pôde ser formulada como um corpo de 
doutrina coerente.”  

    (CUNHA, 1999, p. 593). 

 

A esse respeito alguns teóricos mobilizaram a empenhar-se em projetos 

que visasse a valorização do idioma nacional, ecoado na fala do brasileiro, mas 

totalmente rejeitado nas normas do português das gramáticas. Como podemos 

perceber: 

A necessidade de retrabalhar a língua brasileira foi uma 

preocupação comum a todo o grupo. Renovar a língua literária, 

aproximando-a da fala. A necessidade dos intelectuais de superar as 

ideias tradicionais sobre arte e cultura – ideias portadas pelos 

“passadistas”, expressão com que os modernistas designavam a 

geração que os antecedeu, dos simbolistas e parnasianos. 

( VELOSO, 1999, p 108.) 
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Sendo Mário um intelectual extremamente preocupado em contribuir na 

prática com suas propostas, lançou-se no projeto de escrever uma obra que 

apresentasse a fala do brasileiro sendo representadas em suas variações 

linguísticas, obra publicada postumamente com o título A Gramatiquinha de 

Mário de Andrade, e que ao contrário do que muitos pensam, não queria criar 

uma língua brasileira, nem ao menos opor-se a Portugal. Segundo ele a 

importância da obra consistia em diminuir a distancia entre a língua que é 

falada e a língua que é escrita, ou seja, uma língua que é idealizada mas 

inalcançável, e outra que é rejeitada mas que é a que vive na boca do brasileiro 

mostrando que isso não é privilégio de uma camada mais popular, ou 

periférica, mas sim fala compartilhada de uma enorme comunidade em vigor no 

Brasil – o próprio povo brasileiro, tanto que o próprio autor diz: 

 

As pesquisas sobre as características da fala brasileira não 
podia, segundo Mário, restringir-se exclusivamente à linguagem das 
classes proletárias, os analfabetos e os que vivem nas zonas rurais, 
mas deviam estender-se a todas as classes, às pessoas cultas, das 
grandes cidades, dando atenção à linguagem cotidiana, espontânea e 
natural. 

      (SCALZO, 1997, p. 102). 
 

 

Era esse um momento em que “começavam a fermentar as ideias 

modernistas, sustentadas por um ideário nacionalista que não se contentava 

com o sentimento ufanista de retorno às tradições, mas procurava a revisão do 

passado à luz de um pensamento crítico.”  

Todas essas reflexões a respeito da desigualdade social no País, levou 

Mário a refletir sobre a ausência de uma unidade nacional que refletisse o 

Brasileiro como um todo, e não enquanto sulista, nortista ou nordestino. Por 

isso que Macunaíma, sendo expressão alegórica e para alguns teóricos obra 

símbolo da expressão de nacionalismo da época tem como sub título – o Herói 

sem nenhum caráter. Quando Mário aponta para o fato de o brasileiro não ter 

caráter não está julgando falhas ou tendências de comportamento, está apenas 

dizendo que o Brasileiro, sendo muitos em um território que em nada os une, 
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não tem caráter porque não tem característica peculiar, não tem, portanto uma 

identidade estabelecida. 

Importante ressaltar que a questão da Identidade pode ser analisada por 

vieses vários, uma vez que é um tema amplo que se desdobra em diversas 

concepções podendo aplicar-se ao sujeito pela ótica da identidade individual, 

nacional, cultural, racial e todas elas podendo ser atribuídas a um único ser, 

dependendo do ponto de abordagem.  

No que se refere a Identidade Nacional já vimos que há inúmeros 

conceitos levantados por um número expressivo de teóricos. As mais 

relevantes para esse estudo, foram já apresentadas nesse trabalho, sendo que 

uma de extrema relevância será novamente citada a fim de (re) nortear a tese 

que fundamenta toda essa pesquisa. 

A citação em questão é a máxima de Renato Ortiz que até então regia 

esse trabalho, quando defende que: “Não existe uma identidade autêntica, mas 

uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais em 

diferentes momentos históricos.” (Ortiz, ANO, p. 8). 

No entanto esse conceito que se fundamenta em diversas identidades 

apresenta uma fragmentação nas identificações que não captam o teor da 

identidade nacional, ou seja, daquilo que identifica a unidade de um País em 

qualquer lugar do mundo, naquilo que Eric Hobsbawn apresenta como tradição 

de um povo, reflexo direto de sua cultura, seus costumes, seu modo de viver. 

No entanto para melhor compreendermos as limitações desse conceito, 

é necessário que se adentre um pouco na obra em estudo: Macunaíma – o 

herói sem nenhum caráter.  

 

1.2  MACUNAÍMA – UMA OBRA ATEMPORAL. 

1.2 .1 ANÁLISE DA OBRA E DISCUSSÕES SOBRE A IDENTIDADE EM 

UM CONTEXTO CONTEMPORÂNEO.  

 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma herói de nossa gente. 

A primeira frase da rapsódia dá conta do nascimento de um herói, mas a 

frase seguinte desmistifica logo qualquer relação com os heróis comuns, 
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impregnados pelos contos de fadas imaginários; “ Era preto retinto, e filho do 

medo da noite”. Este ser, que já carrega a insígnia de ser o herói de toda uma 

gente, na verdade revela-se com características todas ao avesso, sendo 

complexo, sem no entanto, ser contraditório. Mas Macunaíma não é um herói 

comum, destes que salvam o mundo e recebem aplausos. Macunaíma tem a 

incumbência de ser o representante de uma nação, o símbolo da tradição ali 

instituída e por ele representada. Como diz José Murilo de Carvalho, “Os mitos 

nacionais, em especial os mitos de origem, e os heróis nacionais estão entre os 

instrumentos mais poderosos da construção da identidade nacional. (p. 48)”  

Percebemos que Mário, por ter um conhecimento vasto da nossa 

cultura, criou aquele que seria a imagem e semelhança do Brasileiro, um ser 

cômico, no entanto, é esse ser extravagante, além de nosso representante, o 

herói da nossa gente. Nesse processo nacionalizante, ou seja, de aquisição de 

um caráter patriótico são sempre escolhidos os heróis que servirão de 

referencia para aqueles que precisam de um Deus para erigir sua fé. Assim; 

No processo de construção de um herói, é possível detectar que 
tipo de personalidade e que valores são mais prezados pelo povo, quer 
como espelho, quer como aspiração. Mitos e heróis ajudam as nações a 
desenvolver a unidade de sentimentos e propósitos, a organizarem o 

passado, a tornarem inteligível o presente e a enfrentarem o futuro.  

(CARVALHO, 2002, p. 48) 

O Brasil, no entanto, não tem ao contrário de outros países seus heróis 

guerreiros, aqueles por quem se teria orgulho de ser brasileiro, por ter nascido 

na mesma terra que o virtuoso. Isso se deve a uma série de fatores, 

acumulados ao longo do nosso processo histórico e evidenciado principalmente 

nas nossas relações com as égides governamentais. Dessa forma: 

A dificuldade de criar heróis políticos nacionais pode ser 
vinculada a um desagrado geral com os políticos. A falta de 
identificação dos brasileiros com sua própria história combina-se 
à falta de confiança e até a rejeição aberta a líderes políticos, 
inclusive aos eleitos para os cargos políticos mais elevados.  

        (CARVALHO, 2002, P. 61) 

O Brasil, logo, é um País que tem vergonha até mesmo daquilo que 

elege, pois apesar de ser teoricamente um espaço de leis democráticas e 
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escolhas individuais, é um território de atos totalmente manipulados e alheios 

às necessidades reais do povo. No entanto, isso não é privilégio da atualidade. 

Há séculos, os sujeitos mais esclarecidos lutam para que a grande massa 

alienada enxergue, ao menos em parte, as sofisticadas manobras políticas 

constituídas pisando no povo. São políticas que desde os primórdios privilegia 

minorias que já tem acesso à grandes privilégios e deixa à margem, uma 

massa significativa de indivíduos, tão valorosos quanto, no entanto, 

desprezados em sua própria história. 

Assim para continuar oferecendo à sociedade a política do pão e circo, 

os nossos heróis nacionais eleitos, são os jogadores de futebol, os cantores 

que agitam, e todas as outras celebridades que conseguem afastar o brasileiro 

de uma realidade espantosa e os proporcione o prazer de rir dos outros e rir de 

si mesmo e é isso que constata o teórico quando diz que; “ Os heróis políticos 

nacionais brasileiros são mártires e figuras amantes da paz em vez de 

enérgicos construtores de nações.” (p. 67). 

Na literatura, os nossos heróis foram moldados de acordo com as 

doutrinas estrangeiras. O índio só passou a ser visto, quando percebido pelos 

viajantes por seu exotismo e sensualidade, passou a ganhar as páginas da 

história. No Romantismo, por exemplo, temos a obra Iracema de José de 

Alencar, “O índio foi então promovido a símbolo do País. Mas era visão 

totalmente idealizada, sem ligação com a vida real da população nativa, então 

reduzida a parcela minúscula do seu tamanho original.”(CARVALHO, 2002, P. 

63). Isso porque apesar de ter a forma de índio, Iracema não conseguiu captar 

a essência do ser indígena, ainda que intentasse o título de novo referencial na 

literatura. No entanto, a partir da criação de Iracema, outros autores passaram 

a apropriar-se dos elementos exóticos da natureza para a tessitura de sua 

narrativa, começando assim a criar ferramentas para uma literatura 

nacionalizante. Assim, podemos perceber que: “A história do pensamento 

brasileiro está atravessada pelo fascínio da questão nacional. No passado e no 

presente, são muitos os que se preocupam em compreender os desafios que 

compõem e decompõem o Brasil como nação.” (IANNI, p. 26). 
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De Iracema para Macunaíma temos um salto de várias gerações e a 

criação de um espírito novo com intelectuais que buscavam além do que 

queriam os estrangeiros. A Semana de Arte Moderna e todo o barulho feito ao 

seu redor são marcos de extrema significância não só por romper com a 

literatura passadista, mas principalmente por apresentar uma literatura 

revigorada, agora sim capaz de captar a essência de suas fontes, sem com 

isso cair em fórmulas saturadas e manipuladas. A esse respeito, podemos 

compreender que: 

A revolução social possível que amadurece nessa 
história recriará a nação. Ou melhor, criará uma nação na 
qual a grande maioria do povo se sentirá parte integrante 
da sociedade e Estados Nacionais. Isto porque até esta 
altura da história o que tem sido evidente é a 
“desagregação”. Um todo vivo, em movimento e inclusive 
em transformação, mas um tanto desconforme, mais 
desigual e desagregado do que combinado. A nação 
parece desconjuntada, expressando apenas segmentos 
particulares de um todo muito mais complexo de 
possibilidades. (IANNI, 2000, p. 73) 

A obra Macunaíma repleta de exotismos, reúne ao longo de suas linhas, 

detalhes riquíssimos tanto da natureza agreste das plantas e bichos quanto da 

natureza humana, ora compreensível, ora inalcansável. No entanto, por ser 

obra de um teor cultural elevado, algumas orientações são cabíveis para 

orientar as diretrizes que se pretendem alcançar nesta fase do projeto. Em 

primeiro lugar é necessário retomar o conceito de Alegoria, já apresentado no 

relatório parcial e agora retomado para dar conta da amplitude dos temas aqui 

imbutidos.  Segundo Hansen: “pensada como dispositivo retórico para a 

expressão, a alegoria faz parte de um conjunto de preceitos técnicos que 

regulamentam as ocasiões em que o discurso pode ser ornamentado. 

(HANSEN, 2000, p. 9). 

 Dessa forma, todos os personagens na obra, inclusive o próprio 

Macunaíma, são analisados como alegorias representativas, do modo de ser e 

de existir do brasileiro, tornando possível assim alcançar com mais clareza o 

projeto estético empreendido por Mário de Andrade.  
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Em segundo lugar é preciso pensar também nas diversas vozes sociais 

que constituem a narrativa. Sendo o texto, uma representação alegórica do 

Brasil, precisou reunir os diversos discursos encontrados, mesclados em 

ordenação apenas de ideias a fim de dar maior consistência à proposta 

temática; Dessa forma a polifonia, também sendo revisitada, pode ser 

encontrada em diversas passagens do texto, mas principalmente no capítulo da 

“Cartas pras Icamiabas”, onde há uma quebra mais abrupta da dinâmica da 

narrativa.  

Cabe também ressaltar, que assim como os conceitos de Alegoria, 

Polifonia, outros também foram acrescidos ao longo da análise. Estando todos 

esses apresentados como Objetivo específico do projeto, tiveram um plano 

mais evidenciado no projeto parcial a fim de conseguir atribuir maior 

sistematização à pesquisa, mas agora são apresentados em segundo plano, 

como que impregnados ao todo da obra, uma vez que esse relatório, sendo o 

de conclusão precisou focar mais na abordagem principal que é o estudo da 

identidade nacional sendo investigada a partir da Obra Macunaíma. 

No que concerne a questão da identidade, muitas são as passagens no 

texto que evidenciam a busca por um caráter nacionalista, ora resgatando, ora 

satirizando, mas sempre refletindo um panorama histórico que fundamenta 

toda a trajetória do povo brasileiro. No entanto, é de suma importância ressaltar 

que a questão da identidade não encontra-se somente nas passagens dos 

trechos da obra. Macunaíma em si, respira a questão da nacionalidade em sua 

essência. Se pensarmos que a obra é fruto na verdade de anos de pesquisa do 

autor Mário de Andrade, e reúne em suas páginas um compendio cultural de 

extremo valor para o nosso País, podemos compreender ao menos um pouco o 

projeto estético articulado por esse autor. A luta por um País que se 

reconhecesse nas suas origens, não se constitui no ofício de Mário mas na sua 

própria vida, por isso Macunaíma é tão repleto e ao mesmo tempo tão 

acessível. 

Característica também de indispensável atenção é a versatilidade da 

obra. Podemos pensar que Mário com toda a sua sabedoria e erudição, 
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poderia ter transportado todo o seu conhecimento para uma obra sofisticada, e 

de difícil compreensão, no entanto, a brasilidade de Macunaíma é tanta, que a 

rapsódia é obra popular que mesmo sendo fruto da pena de um dos 

intelectuais mais influentes do nosso país, não se intimida com a possibilidade  

de reunir em si, toda a complexidade do povo brasileiro. É uma rapsódia 

satírica, impregnada de crítica social e principalmente, acessível a todos. 

Florestan Fernandes, na Obra “O folclore em questão” declara sobre 

Macunaíma, as seguintes palavras: 

 

Macunaíma é o mais autêntico herói, criado nos moldes 
dos tipos heroicos populares, em lingua portuguesa.O seu estudo 
minucioso revela em movimento não só as técnicas de 
transposição do folclórico ao plano erudito, peculiares de Mário de 
Andrade, mas também a sua compreensão ampla do folclore 
brasileiro e seus problemas, e das possibilidades do romance 
folclórico. (...)Apesar de índio, originalmente preto e depois 
branco, Macunaíma é o mais mulato dos heróis brasileiros. O 
representante por excelência de um povo mestiço no sangue e 
mestiço nas ideias(...).  Concebido à imagem dos heróis místicos, 
tudo lhe é possível – vive num clima onde espaço e tempo são 
reversíveis e imponderáveis. E em que a própria morte aparece 
como um meio de retorno à vida e de eternização heroica – 
Macunaíma vira Ursa Maior. Nesse sentido, sua conduta 
desconhece os padrões de comportamento habituais – por ser 
herói mítico, mas principalmente por ser brasileiro e culturalmente 
híbrido. 

                 (FERNANDES, 2003,P.177) 
 

Essa questão do hibridismo apontada por Florestan Fernandes é, nessa 

perspectiva, encarada como objeto de soma e será melhor visualizada mais à 

frente. Ainda sobre Macunaíma, O autor continua: 

 

Onde está – é a pergunta indireta de Mário – o padrão de 
cultura da nossa civilização¿ Macunaíma não tem caráter – 
mesmo no sentido de praticar safadezas de toda espécie com as 
cunhãs bonitas; mas não é isso uma consequência do fato de ele 
incorporar todos os atributos díspares de seu povo¿ (...) Por isso, 
mostrando a unidade na diversidade  a tradição do novo, etc., 
Mário de Andrade vai compondo lentamente o seu herói e ao 
mesmo tempo um compêndio de folclore – Macunaíma é uma 
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introdução ao folclore brasileiro, a mais agradável que se poderia 
imaginar.  

     (FERNANDES, 2003, P. 178). 
 

Visualizando Macunaíma como personagem alegórico, podemos 

interpretar suas ações individuais, sendo perpassadas como atos coletivos e 

por tanto pertencentes a toda uma gente, ou então a grande parte. Um dos 

comportamentos mais constantes do herói é traduzido na frase “Ai que 

preguiça”, que é na verdade uma sátira às críticas usuais de que o índio é 

preguiçoso. Curioso, que ao mesmo tempo em que Macunaíma verbaliza sua 

preguiça, anda por todo o Brasil em busca da sua Muiraquitã, seu objeto de 

obsessão e alegoria presente de sua própria essência que o motiva a buscar 

sempre, ainda que enfrente os maiores perigos nessa jornada. 

Ainda sobre Macunaíma, uma das características mais marcantes é a 

intensa relação afetiva que o herói tem com suas mulheres. Macunaíma é 

sensualíssimo, e isso também tem suas explicações no modo de viver do índio, 

que não compartilhando da moral urbana, não via no sexo todo esse tabu 

estabelecido e portanto, sua prática não era vista como algo transgressor, até 

porque essa visão de pecado só foi apresentada com a chegada do 

colonizador. A esse respeito sousa diz: 

E finalmente sua conduta sexual é descrita como um 
impulso sexual incontrolável, que se traduz numa arte de 
amar violenta, cuja nítida conotação sadomasoquista pode 
atingir o limite extremo de mutilação. Neste sentido, a 
descrição dos seus amores com Ci, no capítulo “Ci, a mãe 
do mato”, representa a versão carnavalizada do amor 
cortês (...).  

     ( SOUSA, 1979, p. 23). 
 

Nesse trecho podemos observar que essas práticas sexuais, remetem  

ao cruzamento de bichos que se devoram, o que vai totalmente de encontro às 

relações sexuais, ainda que depois do casamento, pregadas pela igreja. Nesse 

momento nos deparamos novamente com a noção de carnavalização literária, 

também já abordada no relatório parcial. 
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Ora, se pensarmos em uma sociedade totalmente agenciada pela 

burguesia, essa ideia de amor libertário sem o mínimo de pudor ou conquista, é 

recebida de forma totalmente vulgar. Daí, ao colocarmos em oposição, o amor 

de Ci e Macunaíma sustentado por afinidades da carne, com o amor idealizado 

pela igreja com bases cristãs e afinidade do espírito, temos um choque entre o 

profano e o sagrado. No entanto essas oposições aparecerão ao longo de todo 

o texto, posto que a carnavalização literária é aqui compreendida pelas 

quebras de padrão empreendidas por Mário em seu discurso. Tudo o que na 

época era até então discutido dentro de um formato sacro, ganha uma outra 

perspectiva na voz de Mário de Andrade, nos atos de Macunaíma. Os tabus da 

época são apresentados de forma irônica estabelecendo uma severa crítica 

aos moldes ultrapassados exigidos pela sociedade, mas vazios de 

aplicabilidade funcional.  Essas “oposições” são visualizadas ao longo de todo 

o texto e faz de Macunaíma um ser altamente carnavalizado. “Macunaíma 

representa, pois, uma meditação extremamente complexa sobre o Brasil, 

efetuada através de um discurso selvagem, rico de metáforas, símbolos e 

alegorias. Os recursos de composição acentuam em vários níveis” - no 

tratamento do espaço e do tempo ( ambientalização do cenário); na 

caracterização física, psicológica e cultural  das personagens; na distribuição 

por simetria inversa dos dois grandes movimentos sintagmáticos básicos; (...) A 

lucidez da análise satiriza um estado de coisas mas não aponta uma solução.”  

(ANCONA, 1999, P. 97).  

 

Ler Macunaíma, por tanto é caminhar por um Brasil conhecido por todos 

nós. Como já foi dito, Mário não foi ao exterior para descobrir a essência do 

seu País, mas empreendeu viagem em solo autóctone para desvelar os 

diversos Brasis que é um apenas em nomenclatura, mas que tem divisões 

geoeconômicas, injustas em seu regionalismo. 

 
“Sob diversos aspectos, a história do pensamento brasileiro do 

século XX pode ser vista como um esforço persistente e reiterado de 
compreender e impulsionar as condições de modernização da sociedade 
nacional. Primeiro, no sentido de fazer com que a sociedade e o Estado, 
compreendendo as instituições sociais, econômicas, políticas e culturais, 
se aproximem dos padrões estabelecidos pelos países capitalistas mais 
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desenvolvidos. Segundo no sentido de conhecer, valorizar ou exorcizar 
as peculiaridades da formação social brasileira, tais como os séculos de 
escravismo, a diversidade racial, a mestiçagem. O trópico, o lusitanismo, 
o europeísmo etc.” ( FURTADO, 2000, p. 23) 

 

Se antes a ausência de um caráter nacionalista se justificava pela forte 

ação do colonizador, 500 anos depois observamos que o Brasil cresceu muito 

economicamente, inflado pela globalização. Pode-se constatar com pesar, que 

o brasileiro ainda não valoriza sua cultura e por isso, para muitos, ainda não 

tem a posse de uma identidade nacional.  

Exemplo disso, é o texto que consta na obra de Carlos Guilherme Mota, 

a respeito do Brasil dos anos 50. No entanto, ao lermos os trechos abaixo 

podemos visualizar claramente um discurso que poderia ser voltado para a 

sociedade contemporânea. Vejamos:  

 

“Colonizado mentalmente, o intelectual brasileiro assim 
como utilizava, sem transformá-los, os produtos acabados da 
indústria estrangeira, assim também pensava, sem transformá-
las, com as ideias prontas que lhe vinham de fora. Como se 
engolisse pedras em lugar de alimentos, não digeria o produto 
cultural estrangeiro, não o incorporava à sua substância, não o 
fazia circular em seu sangue. Não via o real através dessas 
ideias, mas se detinha na visão das próprias ideias, que, por 
serem opacas, lhe ocultavam, em vez de lhe revelar, o mundo em 
que realmente vivia.  

                     (Corbisier in MOTA, p. 170) 

 

Para dar mais ênfase às suas colocações, continua: 

 

“Perdido nos “outros”, sua cultura se reduzia à erudição, 
quer dizer ao conhecimento livresco das culturas alheias. Seu 
conhecimento da ciência era comparável à posse de um 
instrumento no qual nunca fizesse uso, do qual não se soubesse 
utilizar. Conhecia, por exemplo, toda a sociologia estrangeira, era 
capaz de escrever tratados e dar cursos sobre essa ciência, mas 
era incapaz de utilizá-la como instrumento  que lhe permitisse 
fazer uma interpretação sociológica da vida, da realidade do 
próprio País.  

        (Corbisier in MOTA, p. 170) 
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Como já vimos, o conceito de identidade é complexo e passível de 

diversas interpretações, podemos considerar que o brasileiro tem hoje uma 

rasa identidade nacional e uma desvalorizada identidade cultural – termos que 

na verdade se somam na maioria das discussões, mas que aqui se evidenciam 

em suas particularidades melhor se o analisarmos sobre perspectivas 

diferentes. Se compreendemos que a identidade nacional está ligada à 

identificação dentro de uma herança historiográfica batizada por “tradição”, e a 

identidade cultural, está ligada às manifestações populares de sua gente, 

podemos considerar que tais identidades no Brasil podem ser analisadas por 

perspectivas diferenciadas. 

 Alguns embates contemporâneos defendem que o advento da 

globalização derrubou barreiras e já não é mais possível pensar em um país 

que não tenha suas bases alteradas pelo advento da globalização e a forte 

atuação da internet. No entanto, sabemos que há países que mesmo 

acompanhando as evoluções mundiais não perdem a sua “unidade”. Nesses 

países, onde vigora uma tradição, as tecnologias permeiam o campo das 

relações sociais, mas não entram em conflito com os valores da Nação, agindo 

em muitos momentos até como instrumentos de reafirmação de suas 

peculiaridades.  

Nesse contexto poderíamos analisar vários países, no entanto, cabe-nos 

captar as problemáticas do Brasil, não em conflito com o outro, mas sim em 

conflito com ele mesmo. Isso afirmado, persiste o fato de que o brasileiro 

apesar de um discurso patriota em épocas de Copa por exemplo, tem vergonha 

de suas origens e cultua o estrangeiro sacrificando muitas vezes a própria 

cultura.  

 É certo que há questões  enraizadas que já fazem parte da essência do 

brasileiro, no entanto, existe ainda um longo caminho a se percorrer na busca 

de um caráter nacionalista – que almeja uma valorização dos elementos da 

terra e não um patriotismo alienante. 

Uma das constantes nessa crítica parte da estética apropriada pelo 

brasileiro. Sendo em sua grande maioria, herdeiros de negros e índios, a 

mulher brasileira nasce com o cabelo pixaim.  No entanto, a visão de belo 

imposta pelos moldes europeus agem de forma tão incisiva sobre elas que 
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ainda hoje, mais de dois séculos de “independência”, obriga essas mullheres a 

se submeterem à alisamentos e descoloramentos contínuos.  

Outra pauta muito discutida é a questão da Amazônia. Espaço de 

peculiaridades, de onde parte as expressões mais ricas da obra Macunaíma, é 

espaço de extrema rejeição e desvalorização por grande parte de seus próprios 

nativos. Ao invés de se apropriar da beleza do verde e orgulhar-se de seu 

exotismo, as medidas sociais buscam a todo custo, torná-la genérica e 

substituir as cores vibrantes de sua natureza pela opacidade do cinza. Para 

alguns amazonenses, ser chamado de caboclo é ofensa, assim como para os 

meninos é ato ofensivo dirigir-se como curumim. É isso também é denunciado 

em Macunaíma, vejamos: 

Logo no começo de Macunaíma, às páginas 11 e 12, o autor 
introduz no entrecho, de maneira insólita, o tema europeu do príncipe 
encantado, que contrasta violentamente com a atmosfera indígena 
dominante. A transformação do personagem em príncipe lindo e 
príncipe fogoso, sugerida pelos contos europeus de metamorfose (...), 
não é uma brincadeira inconsequente, mas um símbolo intencional de 
nossa flutuação cultural. A substituição da aparência original de 
Macunaíma, negro e selvagem, pela figura bela e aristocrática do herói 
europeu que o nosso folclore herdou, traduz com admirável eficiência a 
incapacidade brasileira de se afirmar com autonomia em relação ao 
modelo ocidental.  

           (ANCONA, 1999, p. 75). 

 

É certo também que essas questões mais vibrantes, oscilam com mais 

verdade de região para região, e nesse ponto voltamos para a questão de que 

nesse País a quem chamamos de Brasil, há uma infinidade de outros brasis 

que se perdem em suas variações ao invés de complementarem-se.  E todo 

esse processo tumultuado acaba influenciando também na arte que se 

passaria a produzir no Brasil. Ligado eternamente à memória da imposição de 

costumes e aculturação da própria essência, a Literatura tende a ser 

iminentemente social uma vez que as vozes até então silenciadas, 

encontraram na literatura espaço para deixar ecoar suas histórias.  
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8. CONCLUSÃO 

 

A proposta de analisar a Identidade Nacional no Brasil a partir da leitura 

investigativa de Macunaíma ao invés de alcançar uma conclusão, parte para 

um desdobramento, dada a amplitude de complexidade tanto do tema, quanto 

da obra. Para isso, foi submetido a proposta de uma renovação que tendo já 

como base os diversos conceitos de identidade, busca agora ouvir os discursos 

mais direcionados dos sujeitos apresentados na Obra. O projeto intitulado 

“Vozes Multiculturais em Macunaíma”, vem como que para dar conta de uma 

segmentação mais específica visando dar conta de quem são, em essência os 

principais sujeitos – alegoricamente expressos, que iniciaram o processo de 

formação do que hoje conhecemos como Brasil.  

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa buscou-se demonstrar a 

complexidade do tema da identidade e a aplicabilidade desses conceitos para 

compreender o projeto literário proposto por Mário. O que nos fica desse autor 

é o compromisso extremo com que este intelectual ergueu sua obra e o 

exemplo de um autor que viveu a sua arte com a máxima da verdade.  

Sobre Macunaíma é muito mais difícil refletir porque mesmo após 

inúmeras leituras a  impressão que fica, é que a obra não acaba onde termina. 

A cada nova leitura é possível absorver algo novo e em cada capítulo cabem, 

diversas interpretações, que por sua vez, afloram diversas teorias. Buscar a 

interpretação de Macunaíma é o mesmo que buscar interpretar o próprio Brasil. 

Dessa forma, quem chega com um discurso fechado buscando captar o todo 

de sua essência, consegue transitar somente na superfície, uma vez que a 

leitura de Macunaíma exige que haja um descortinamento das camadas que a 

compõem, estando todas elas entrelaçadas e ao mesmo tempo independentes.  

No entanto, mais impressionante que a obra é a consciência crítica de 

um autor inigualável. Nada em Macunaíma é gratuito, nada é acidental. A 

profundidade da pesquisa, a clareza das ideias agindo em harmonia com a 

leveza de um ato inventivo e tornam Macunaíma uma Obra de Arte singular e 

excepcional. 

A maior conclusão que esta empreitada nos deixa é que brasileiro é, não 

aquele que aqui nasce, mas quem aqui vive, independente de suas raízes 
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étnicas, e consegue se adaptar jeito de ser e de estar dessa gente. Você não 

nasce brasileiro, você se torna brasileiro e num conjunto de características que 

ora se encontram, ora se afastam, o ser aqui nascido é um constante 

renascimento, somando ou anulando-se dependendo das escolhas feitas, por 

ele e pela sociedade que o acolhe. Para ser brasileiro, antes de tudo é 

necessário que se queira sê-lo. E isso, por hora, basta. 
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